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Lokalaftaler 

v/ Elin Jensen og Thomas Svendsen 

 

 

Bemærkninger: 

 Fin og overskuelig gennemgang 

 Fået inspiration til indgåelse af evt. ny/nye lokalaftaler 

 Rigtig godt og relevant. 

 Det er godt med lidt opsummering. 

 Fint oplæg af begge. 

 Godt at Elin præciserede forventninger med henvisning til mødet om arbejdstidsregler og hvad Elin ville gennemgå. 

 Rigtigt godt emne og fin behandling af dette. 

 Fint at gennemgå dokument og godt at vi kan bruge det fremadrettet. 

 GODT! 

 Gerne mere af den slags. Eventuelt noget om løn og lønforhandling. 

 Relevant. 

 Meget givende og jeg tænker, at vi skal gøre brug af muligheden for, at få Jer ud og hjælpe vores vagtplanlæggere samt de 

som taster løn med råd og vejledning. 

 Rart med noget praksis, der kan bruges i hverdagen. 

 Blev lidt forvirret med opgørelsesperioden kan blive længere ned 16 uger – kredsen skal inddrages. 

 Super fint. Der var meget stof og jeg har stadig svært ved at huske og forstå der hele. 

 Altid godt med OK stof! Mere af det  

 Rigtig godt og brugbart oplæg! 

 Rart at diskussionerne blev begrænset til emnet. 

 Rigtig god gennemgang. Har givet et bedre overblik. 

 God gennemgang og fint med henvisninger til hvor man kan finde yderligere information. 

 Godt med endnu en præsentation af og om brugen af ny hjemmeside! 

 Super relevant! For både KL og Regions ansatte. 



 

 

 

 

 

 

Ytringsfrihed/tavshedspligt 

v/ journalist Claus Leick 

 

 

Bemærkninger: 

 Husk at indlægge pauser 

 Oplysende oplæg, der sætter tankerne/overvejelserne i gang. 

 Vil gå videre med visse ting til vores lokale MED-udvalg 

 Spændende og anerledes oplæg. 

 Meget spændende. Herligt med telefonquiz. Tankevækkende – godt – bruges som inspiration. 

 Gerne have oplæg af Claus Leick en anden gang. 

 Godt emne og spændende oplæg af Claus. 

 Spændende – lige til at tage op på MED. 

 Informativt! 

 Relevant 

 For lidt plads til diskussion. 

 Lærerigt. Men er stadigvæk i tvivl om hvor grænsen er. 

 Meget relevant og interessant oplæg. Også en øjenåbner i forhold til de dilemmaer vi står i når vi har kritiske røster ifht 

socialpolitiske beslutninger. 

 Synes det var ok, men blev endnu mere bekymret fr at udtale mig. Nok også mere i tvivl om hvad jeg må udtale mig om. 

Tænker nok mere nu, at det er bedre at holde mund, så man ikke dummer sig. 

 Godt indslag – god energi. Meget relevant. 

 Rigtig godt. Fint med information og godt med øvelser/spil. 

 Vældig interessant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 En god dag  

 HUSK at informere/maile om eventulle Happenings – organiseringstiltag – påskeaktiviteter. Hvis man skulle have været 

forhindret i at deltage i TR-møderne. 

 Noget om løndannelse, lokal lønpolitik. 

 Det kunne være en idé at sende mails ud til de TR, som ikke er til stede ved de TR-møder, hvor der udleveres f.eks. 

påskeæg. Så alle medlemmer får samme mulighed for at deltage i ”løjerne”. Derudover må fremtidige ”happenings” (også) 

gerne være brugbare til de steder, hvor der er flere forskellige afdelinger tilknyttet. Der er kæmpe forskel på, om det er en 

arbejdsplads med 20 medlemmer eller en stor arbejdsplads med 100 medlemmer fordelt på flere afdelinger. 

 Fremtidige ”konkurrencer” kommer på mail. Så alle ved det. 


